Beste ouders van de vrijeschool Michaël,

Bussum, juli 2012.

In deze brief willen wij u een beeld schetsen van de formatie in het schooljaar 20122013.
Kleuterafdeling
In de drie kleuterklassen zijn werkzaam Irma Millenaar, Marit Brand en Edith Blom.
Bea Borren vervangt Marit gedurende haar bapoverlof. Edith maakt eveneens
gebruik van de baporegeling, Mary de Munck Mortier is de vervanger maar zij is
helaas al enige tijd met ziekteverlof. Wij zijn in gesprek met een mogelijke vervanger
voor het bapoverlof.
Eerste klas
Jacqueline Vergeldt gaat van klas 6 naar klas 1, zij zal samen met Linnet Fluitsmavan der Wal de zorg voor deze klas op zich nemen. In het 1e deel van het jaar werkt
Jacqueline 4 dagen, Linnet 1 dag (vrijdag). Linnet zal daarnaast assisteren in de
deze klas. In het 2e deel van het schooljaar werkt Jacqueline 3 dagen (ma, do, vr) en
Linnet 2 dagen (di, wo).
Tweede klas
Deze klas bestaat uit de septembergroep en de januarigroep, afhankelijk van hoe de
ontwikkeling verloopt zal duidelijk worden wanneer deze groepen uitstromen.
Frans Joling werkt nu de hele week in deze klas, met assistentie van Irma
Zwanikken. We zoeken nog een ervaren leraar voor 1 dag omdat Frans in eerste
instantie 3 (en later 4) dagen in de klas zou werken. Frans geeft ook
handvaardigheid aan klas 5 en klas 6.
Januari tweede klas
Daphne Bont werkt fulltime in deze klas en zal in januari met haar groep derde klas
worden.
Derde klas
Jacqueline van Laerhoven is voor langere duur met ziekteverlof. Haar vervangers
zijn Aretta van Hasselt en Mariëtte Bolier. Deze juffen zijn voor de klas al goede
bekenden en zullen samen de week verdelen met lesgeven. Aretta werkte 1 dag in
deze klas, Mariëtte heeft er periodeonderwijs gegeven. Beiden zijn al enige tijd aan
het werk in deze klas en zijn bereid hiermee door te gaan zolang als dit nodig is.
Vierde klas
Suze Bakker werkt nu samen met Rony Usenki in deze klas, Rony geeft op maandag
periodeonderwijs en vaklessen in de 4e klas, op dinsdag assisteert zij in de klas.
Daarnaast geeft zij handwerken in de hele onderbouw en in het tweede deel van het
schooljaar volksdansen aan klas 3 t/m 6. In de 3e klas geeft Rony Hebreeuws.

Vijfde klas
Karen Bosman werkt vier dagen in deze klas, eerst samen met Nico Boot, nu zal
Ashley Smith op de woensdag de periode en de vaklessen verzorgen. Nico geeft
gym in de klassen 2 t/m 6. Ashley is naast 1 dag leraar in deze klas ook assistent in
deze klas. Karen geeft daarnaast koor in het 1e deel van het schooljaar aan de
klassen 4, 5, 6.
Zesde klas
Marian van Vilsteren en Eugenie van Dijck werken respectievelijk 3 en 2 dagen in
deze klas. Marilies van Alphen de Veer neemt nog een stukje voor haar rekening.
Eugenie verricht IB werkzaamheden en heeft daarvoor 1 dag ter beschikking. Zij
richt zich daarbij op de klassen 4, 5, 6. Jeanny van den Brand is de andere intern
begeleider die zich meer op kleuters en klas 1, 2, 3 richt.
Assistenten
In verschillende klassen zijn assistenten actief, dit heeft oa met de grootte van de
klas te maken. Per klas worden de assistenten in het bovenstaande genoemd. Een
nieuw streven is om de assistenten niet in 1 klas in te zetten maar in meer klassen
zodat alle klassen hier in feite gebruik van kunnen maken.
Vakleraren
Naast de reeds genoemde vaklessen gym (Nico Boot), koorzang (Karen Bosman),
handwerken en volksdansen (Rony Usenki), handvaardigheid (Frans Joling) is er
euritmie in de kleuterklassen en in de eerste klas hetgeen verzorgd wordt door
Chantal Heijdeman. De euritmiebegeleiding wordt verzorgd door Tatakh
Huismans, hij is de opvolger van Ruloff Manuputty die na jaren trouwe dienst
afscheid heeft genomen. Verder is er tot de herfst en vanaf begin april tuinbouw in
klas 5 en 6 door Raymond Deen.
Zorg
Wat de zorg betreft is de interne begeleiding al genoemd (Jeanny van den Brand en
Eugenie van Dijck). Daarnaast geeft Katrien Janssens kunstzinnige therapie aan
individuele leerlingen of aan groepjes. Sabine van Beers verzorgt de RT en de
rugzakbegeleiding. Zij is ook de inspirator van het ‘leesmaatjessysteem’, kinderen
uit verschillende klassen die iedere ochtend met elkaar lezen. Eugenie heeft het werk
tbv de voorsprongkinderen in haar taken.
Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel draagt bij om aan alle voorwaarden te
voldoen om goed onderwijs mogelijk te maken. Nelly Lodewijkx, de conciërge, wil
graag de bapo opnemen in de middagen. Wij zoeken nog een enthousiaste ouder die
4 dagen in de week van 13.30-14.30 wil inspringen. Daniëlle Clement werkt op de
administratie. Alla Bos verzorgt als vrijwilliger de leerlingenadministratie en Ruud
van Loij verzorgt als vrijwilliger de ouderbijdrage. Barbara Wilkes verzorgt vanuit
haar functie van zakelijk coördinator het beheer van de website, de
informatievoorziening voor nieuwe ouders, de voorbereiding van de aanname van
nieuwe leerlingen, de leerlingplanning, het contact vanuit de school met de BSO en ’t
Winkeltje en PR voor de school. Enige tijd geleden heeft zij ook de wekelijkse uitgave
van de schoolbel op zich genomen en daar iets heel moois van gemaakt.
Vrijwilligers
Naast de genoemde vrijwilligers zijn als zodanig werkzaam Jan Boellaard die zich
met ICT bezighoudt, Ines Boerrigter die met rekengroepjes werkt en Raymond Deen
die naast de tuinbouw toneelactiviteiten ondersteunt als belichter.

Schoolleiding
Sinds 1 februari is Wim Oosterhuis actief op het gebied van kwaliteitszorg en
financiën. Frank de Kiefte neemt de overige zaken voor zijn rekening hoewel er geen
strakke scheidslijn door al deze gebieden loopt.
Nieuwe ontwikkelingen
Deze komen oa voort uit de werkgroep financieel fundament die gekeken heeft naar
keuzen wat betreft inzet van personeel. Daarbij ging het ook heel sterk over hoe we
het onderwijs vorm willen geven. Enkele plannen voor de komende tijd:







Nieuw in het schooljaar 12-13 is dat leraren willen samenwerken in
bouwoverleggen: kleuters, de klassen 1, 2 en 3, de klassen 4, 5 en 6. Het
bouwoverleg is opgenomen in de vergaderplanning van de pedagogische
vergadering maar kan ook spontaan plaatsvinden om ervaringen te delen en
gebruik te maken van elkaars deskundigheden.
Een projectmiddag in het 2e deel van het schooljaar, kinderen van klas 3 t/m
6 maken op de vrijdagmiddag een keuze voor een activiteit en doen dat
enkele weken achter elkaar.
Werken in blokken in het rooster in de middagen. Hier wordt een klein begin
mee gemaakt, dit kan worden uitgebreid zodat activiteiten intensief in
blokken plaatsvinden en gebruik kan worden gemaakt van deskundigheden
van leraren.
In het 2e deel van het schooljaar: een vakoverstijgend en klasoverstijgend
project waarin leerlingen en leraren (en mogelijk studenten) van verschillende
klassen samenwerken aan 1 thema en dat gedurende ca. 3 dagen.

Het nieuwe schooljaar wordt geopend op maandag 3 september om 19.30 uur. We
hopen aan de hand van een actueel thema en een inspirerende spreker het schooljaar
gezamenlijk te kunnen starten.
Frank de Kiefte

